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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του Λογα-
ριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ.

2 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της 
Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πω-
λήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) 
έτους αναφοράς 2017, έγκριση χρησιμοποίησης 
στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής 
τους για το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 1557 (1)
Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του Λογα-

ριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4316/2014 (Α΄270) 

«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεν-
νητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/
2010 (87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως ισχύουν.

3. Το π.δ. 73/2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 123/2016 (208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης..., 
Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β' 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1222 Πρακτικό της 135ης Συνε-
δρίασης του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουρ-
γείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ».

9. Την από 18.12.2017 Εισήγηση του Γενικού Δ/ντη Οι-
κονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μειώνουμε για το έτος 2018, το ποσοστό χρηματοδότη-
σης του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ από 4% σε 1% 
επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που αποδίδονται 
στους ΟΤΑ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής
Εσωτερικών  Υπουργός Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. 412/Γ3-9 (2)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργει-

ας της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγω-

γής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων 

(PRODCOM) έτους αναφοράς 2017, έγκριση χρη-

σιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι-

σμός αμοιβής τους για το έτος 2018.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/09.03.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 
14 παρ. 1ζ,

β. Του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

δ. Του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/ Α΄/14.08.2015) με έναρξη 
ισχύος από 01.01.2016, με θέμα «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης».

ε. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05.08.2016).

στ. Της ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι-
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).

ζ. Των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/ 
Α΄/12.05.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλει-
ας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

η. Του άρθρου 55 του ν. 4509 (ΦΕΚ 201/Α΄/22.12.2017) 
«Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την 
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προέ-
δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (ΦΕΚ 95/
Υ.Ο.Δ.Δ./25.2.2016).

3. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 3924/91 του Συμβουλί-
ου της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας 
για τη Βιομηχανική Παραγωγή.

4. Την υπ’ αριθμ. 16/Α2-4/2.1.2018 και ΑΔΑ: ΩΒ5Γ6ΣΙ-
ΦΡΩ (ΚΑΕ 0429), η οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 7, από-
φαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2018.

5.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα οχτώ χιλιάδων 
οχτακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ (38.848,00€), συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ, για το οικονομικό έτος 2018, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
των εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0429) του έτους 2018, απο-
φασίζουμε:

1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων 
Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), εντός του έτους 
2018, με έτος αναφοράς των στοιχείων το έτος 2017.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Παραγωγής 
της Διεύθυνσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της 
ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2.  Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή στατιστι-
κών στοιχείων, σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή, για 
την κατάρτιση Κοινοτικών Στατιστικών ανά βιομηχανικό 
προϊόν, σύμφωνα με την Κοινοτική στατιστική ταξινόμη-
ση προϊόντων PRODCOM.

Ειδικότερα τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν 
στην:

- Παραχθείσα ποσότητα.
- Πωληθείσα ποσότητα (ανεξάρτητα από το χρόνο 

παραγωγής).
- Αξία πωλήσεων
Η εν λόγω έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος, με κοινές 
μεθόδους και πρότυπα, όπως προβλέπεται στον Κανο-
νισμό της Ε.Ε, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, του 
σκεπτικού της απόφασης αυτής.

3. Η έρευνα είναι απογραφική και θα διενεργηθεί στο 
σύνολο της Χώρας. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρη-
ση, που ανήκει στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
Β (Ορυχεία και λατομεία) και Γ (Μεταποίηση) της στατι-
στικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης NACE Rev. 2, με μέση ετήσια απα-
σχόληση 10 άτομα και άνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ανάλογα με την αντιπροσωπευτικότητα του προϊόντος 
και του κύκλου εργασιών θα ερευνηθούν και επιχειρήσεις 
με απασχόληση μικρότερη των 10 ατόμων. Εκτιμάται, ότι 
θα ερευνηθούν περίπου 6.000 επιχειρήσεις, έτσι ώστε 
να παρέχονται στην Ε.Ε. πλήρεις, πρόσφατες και αξιό-
πιστες στατιστικές πληροφορίες για την παραγωγή των 
προϊόντων των ανωτέρω κλάδων. Οι επιχειρήσεις που θα 
ερευνηθούν θα επιλεγούν από το Μητρώο Επιχειρήσεων 
της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο καταρτίζεται από διοικητικές πηγές 
(Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών, ΙΚΑ κ.ά.) και ενημερώνεται 
από τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες.

4. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιηθούν 
σε επίπεδο συνόλου Χώρας και θα διαβιβαστούν στο 
Στατιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT) 
με τη μορφή και εντός των προθεσμιών που προβλέ-
πονται από τον Κανονισμό του σκεπτικού της εν λόγω 
απόφασης.

5. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ-
γασίες:

- Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας.
- Ενημέρωση του Μητρώου των επιχειρήσεων των 

κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας με κωδικούς 
NACE Rev. 2, Β και Γ.

- Εκπαίδευση ιδιωτών-συνεργατών για την ορθή συ-
μπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας.

- Αποστολή - συλλογή ερωτηματολογίων.
- Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων.
- Εισαγωγή των δεδομένων σε Η/Υ και μηχανογραφικοί 

έλεγχοι.
- Πινακοποίηση των αποτελεσμάτων. Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας σε στατιστικούς πίνακες και 
αποστολή τους στην Eurostat.

- Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, που θα διαβιβαστεί στη Στατιστική Υπηρε-
σία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

- Δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
6. Κατά τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα απα-

σχοληθούν για τη συλλογή των ερωτηματολογίων:
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- Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. 
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

- 50-250 ιδιώτες-συνεργάτες, οι οποίοι θα χρησιμο-
ποιηθούν στην ΕΛΣΤΑΤ κατά το στάδιο συλλογής των 
ερωτηματολογίων.

Ο ορισμός των ιδιωτών - συνεργατών θα γίνει με από-
φαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

7. Η αμοιβή των ιδιωτών-συνεργατών (συμπεριλαμ-
βανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ) καθορίζεται 
σε 9,25 ευρώ, ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο, 4.000 ερωτηματολόγια x 9,25 ευρώ = 
37.000,00 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν κλειστές (εκτός 
λειτουργίας) ή αδρανείς, κατά την επίσκεψη του ιδιώ-
τη - συνεργάτη, η αμοιβή καθορίζεται σε 3,08 ευρώ για 
κάθε τέτοια επιχείρηση και αντιστοιχεί στην εργασία ενη-

μέρωσης του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ., 600 
ερωτηματολόγια x 3,08 ευρώ = 1.848,00 ευρώ.

Συνολική δαπάνη 38.848,00 ευρώ.

Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0429 = 38.848,00€, ήτοι:

ΚΑΕ 0429= 4.000 ερωτηματολόγια x 9,25 ευρώ
= 37.000,00 

ευρώ

    600 ερωτηματολόγια x 3,08 ευρώ 
=    1.848,00  

ευρώ
Σύνολο  =  38.848,00 ευρώ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02001182301180004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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